Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace
Na Hrádku 100, 76316 Fryšták
IČO: 708 509 17

Informace o zpracování osobních údajů zájemců o sociální službu,
opatrovníků/zákonných zástupců/jiné kontaktní osoby
V okamžiku podání Žádosti o přijetí do sociální služby se stává příspěvková organizace Sociální
služby pro osoby se zdravotním postižením správcem Vašich osobních údajů.
Kontaktní adresa správce:
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace
se sídlem Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták
zastoupená Mgr. Ing. Adélou Machalovou, ředitelkou
IČO: 70850917
od 24. 2. 2004 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka
Pr1248
Telefon: 775 188 669
Email: reditelka@ssozp.cz
Webová stránka: https://www.ssozp.cz
ID datové schránky:

bmcu95n

Dne 3. 1. 2022 uzavřela organizace nově Smlouvu o zajištění činnosti pověřence pro ochranu osobních
údajů se společností KKB Trading, s.r.o., K Babě 594/25, 621 00 Brno – Medlánky, IČ: 60750481, DIČ:
CZ60750481, která je zastoupena Ing. Ivem Kodrlou, jednatelem společnosti.
Na základě této smlouvy činnost pověřence pro ochranu vašich osobních údajů fakticky vykonává a
kontaktní osobou je:
Ing. Jaroslav Fusek, telefon: 776 192 192, e-mail: jaroslav.fusek@seznam.cz

Účelem zpracování osobních údajů je zařazení do evidence žadatelů o sociální službu nebo uzavření
smlouvy o poskytnutí sociální služby.

Fryšták:

Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením Fryšták - Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták
Chráněné bydlení Fryšták – Na Hrádku 455, 763 16 Fryšták
Zlín:
Denní stacionář Zlín – Broučkova 372, 760 01 Zlín – Příluk
Radost, týdenní stacionář Zlín - Pod Vodojemem 3651, 760 01 Zlín
Hrobice: Domov na Dubíčku – Hrobice 136, 763 15 Slušovice
e-mail:
reditelka@ssozp.cz
číslo účtu: 27-1924690237/0100

Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace
Na Hrádku 100, 76316 Fryšták
IČO: 708 509 17

Právním základem pro zpracování:
•

zákonem stanovená povinnost vést evidenci žadatelů o sociální službu dle § 88 písm. g)
zákona o sociálních službách

•

zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro
provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů

•

souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů udělený fyzickou
osobou

Kategorie osobních údajů:
•

adresní a identifikační údaje zájemce o službu: jméno, příjmení, datum narození, adresa
trvalého bydliště, kontaktní adresa, telefonní kontakt

•

adresní a identifikační údaje o opatrovníkovi, podpůrci: jméno a příjmení, adresa, telefon

•

adresní a identifikační údaje jiné kontaktní osoby: jméno a příjmení, adresa, telefon - tyto
osobní údaje jsou zpracovány se souhlasem fyzických osob

Osobní údaje jsou u správce zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění účelu
zpracování uvedeným v bodu 3. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále
uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se
zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám.
Máte právo:
•
•

požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům
požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje
zpracovávané správcem jsou nepřesné)

•
•
•

požadovat omezení jejich zpracování
požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu
podat stížnost u dozorového orgánu

Svá práva a požadavky uplatňujte u týmu pro ochranu osobních údajů prostřednictvím stanovené
kontaktní osoby.

Fryšták:

Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením Fryšták - Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták
Chráněné bydlení Fryšták – Na Hrádku 455, 763 16 Fryšták
Zlín:
Denní stacionář Zlín – Broučkova 372, 760 01 Zlín – Příluk
Radost, týdenní stacionář Zlín - Pod Vodojemem 3651, 760 01 Zlín
Hrobice: Domov na Dubíčku – Hrobice 136, 763 15 Slušovice
e-mail:
reditelka@ssozp.cz
číslo účtu: 27-1924690237/0100

